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Favor explicar 2 Coríntios 5:1-11.
Nestes versos Paulo está discutindo o glorioso futuro do povo de Deus. Ele reconhece que embora
soframos e estejamos aflitos neste mundo, temos uma grande esperança. Ele usa várias figuras de
linguagem para discutir essa esperança.
1. Uma Tenda: No verso 1 a imagem de uma tenda (NKJV) representa nossa breve existência humana
terrena. A “casa” de Deus representa como viveremos na eternidade. Vivendo agora em corpos que são
sujeitos à doença e morte – a tenda – gememos e olhamos para o futuro para sermos capazes de viver em
nossas habitações celestiais. A imagem agora muda de uma habitação para estar vestido.
2. Vestido/Despido: Paulo continua a descrever nossa existência terrestre como estando vestido. Ele
menciona duas possibilidades: Estar vestido ou estar despido, isto quer dizer passar pela experiência de
estar nu antes de estar vestido. “Estar vestido com” significa que nossa presente existência mortal será
“absorvida pela vida” (verso 4, NKJV). Os Cristãos serão transformados no retorno de Jesus, não quando
eles morrerem (1Co 15:52).
Nudez é uma figura de linguagem que se refere à morte. Aqueles que morrem estão nus no sentido
bíblico de estar despojado de todas as coisas, até mesmo de sua existência (cf. Jó 1:21). Em 1 Coríntios 15
Paulo usou o termo “despido” no contexto da ressurreição: “O que você semeia não se torna vivo a menos
que morra. E o que você semeia, você não semeia o corpo que será, mas mero [despido] grão – talvez
trigo ou algum outro grão. Mas Deus lhe dá um corpo como Lhe apraz, e a cada semente seu próprio
corpo” (versos 36-38, NKJV). O grão despido é alguém que, como a tenda, se dissolverá. Estar despido é
estar morto.
3. Em Casa no Corpo: Agora Paulo usa a imagem de uma casa. Estar em casa no corpo representa
nossas vidas neste mundo, nossa condição natural. Mas de acordo com Paulo estar nessa condição natural
significa que “estamos longe do Senhor” (2Co 5:6, NIV). Existe uma separação entre o Senhor e o crente
no sentido que eles existem em esferas diferentes de ser – a terrestre versus a celestial. Mas a distância
não é absoluta. Enquanto vivemos na terra caminhamos com o Senhor “pela fé, e não pelo que vemos”
(verso 7). “Estar em casa com o Senhor” (verso 8, NIV) significa desfrutar companheirismo pessoal pleno
com Ele em Sua presença imediata, no céu. Isto acontecerá na ressurreição (1Ts 4:16, 17).
4. Ausente do Corpo/Não em Casa no Corpo: Agora Paulo expressa seu desejo de estar ausente do
corpo (sua casa terrestre), a fim de “estar em casa com o Senhor.” Ele não está desejando morrer a fim de
estar com o Senhor. Ele já rejeitou a ideia de morrer. Ele está repetindo o que disse em 2 Coríntios 5:2:
Ele gostaria de se mover de um modo de existência para outro sem experimentar a morte. Ele até mesmo
explica que seremos julgados de acordo com a nossa existência terrena (“as coisas feitas no corpo,” verso
10, NKJV).
Paulo termina esta passagem dizendo: “Portanto tornemos nosso objetivo, quer estejamos presentes ou
ausentes, ser bem agradáveis a Ele [o Senhor]” (verso 9, NKJV). A alegria do Cristão neste mundo e no
mundo por vir, nesta vida e na futura, deveria ser agradar sempre o Senhor. A ideia de uma alma
incorpórea ou espírito não é encontrada aqui, porém ela é lida por aqueles que creem que os Cristãos vão
para o céu quando eles morrem.
O gráfico abaixo mostra os estágios entre a vida agora e quando Jesus retorna:
Presente Vida
Terrestre
1. Uma tenda
2. Vestido
3. Caminhando pela fé
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Vida Eterna Futura
1. Lar eterno
2. Vestido
3. Vivendo pela vista
4. Em casa com o Senhor

4. Em casa no corpo
5. Longe do Senhor
6. Agradando a Deus

5. Ausente do corpo (nossa existência
terrena)
6. Agradando a Deus
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